
Rumo à abertura de capital
Percepções das empresas 
emergentes sobre os entraves 
e benefícios

Pesquisa 2013



2 

Índice
Pontos de partida – As empresas emergentes e o mercado de capitais no Brasil ....... 4

Metodologia da pesquisa .......................................................................................... 6

Percepções sobre a abertura de capital ..................................................................... 7

Desafios e benefícios para a entrada no mercado acionário .....................................11

Antes da linha de chegada – O que levar em consideração até a oferta inicial .........18



Rumo à abertura de capital  3

Temos a satisfação de apresentar o estudo “Rumo 
à abertura de capital – As percepções das empresas 
emergentes sobre os entraves e benefícios”, realizado 
pela Deloitte em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Relações com Investidores (IBRI). 
 
A pesquisa se destaca por ouvir, das próprias 
empresas emergentes, o que elas realmente pensam 
sobre o processo de abertura e o acesso ao mercado 
de capitais em geral. O resultado é um panorama 
das tendências e percepções das pequenas e médias 
organizações sobre os desafios que elas enxergam 
para que possam dar esse importante passo em sua 
trajetória.
 
As organizações compreendem que, para obter 
bons resultados, é preciso promover uma mudança 
profunda em sua cultura corporativa e fortalecer a sua 
estrutura de governança. A percepção compartilhada 
pelos participantes aponta uma necessidade 
fundamental em estabelecer uma visão estratégica 
para as ações de Relações com Investidores de forma 
muito antecipada à entrada da empresa no mercado 
de capitais. Os entrevistados incorporam a esses 
desafios o cenário institucional do País, complexo e 
em constante transformação. 
 

Por uma integração  
com menos obstáculos

A maturidade das empresas e do mercado  
acionário e os custos para a abertura de capital são 
alguns pontos levantados pelos entrevistados. O 
estudo revela uma grande demanda por informação 
sobre o tema e um apetite de muitas organizações 
em buscar novas maneiras de financiar o  
seu desenvolvimento. 
 
Este relatório traz diversos pontos de reflexão e tem 
como objetivo apontar os desafios para que dois tão 
importantes setores – o de empresas emergentes e  
o de mercado de capitais – possam se integrar de  
forma a tornar a economia do Brasil ainda mais  
forte e competitiva. 

A Deloitte e o IBRI esperam que a pesquisa contribua 
para o potencial de crescimento das pequenas 
e médias empresas, e que cada vez mais essas 
organizações possam encontrar espaços para crescer, 
se diversificar e aprimorar a sua gestão.

As organizações compreendem que, 
para obter bons resultados, é preciso 
promover uma mudança profunda  
em sua cultura corporativa e fortalecer a 
sua estrutura de governança.
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Pontos de partida
As empresas emergentes e o  
mercado de capitais no Brasil

Nos últimos dez anos, o panorama do mercado de 
capitais no Brasil passou por uma franca evolução.  
Do ponto de vista quantitativo, houve um crescimento 
significativo do número de empresas que ingressaram 
na Bolsa, bem como uma maior inserção do País no 
mercado global.

O número de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em 
inglês) ao longo do primeiro semestre de 2013 já superou 
o total do ano anterior. O volume das somas de 
valores das ofertas iniciais e subsequentes no período 
do ano corrente (R$ 18 bilhões) também já supera o 
período completo de 2012. O valor dos IPOs atingiu a 
casa dos R$ 15 bilhões, sendo o mais alto desde 2007, 
período histórico no mercado de capitais brasileiro.

No aspecto qualitativo, experiências como o Novo 
Mercado revelam que essa evolução passa também 
pela questão da governança corporativa, com as 
empresas buscando cada vez mais transparência 
em sua gestão. A adoção de padrões internacionais 
de contabilidade, com a implementação do IFRS, 
demonstrou que a busca pela credibilidade das 
informações divulgadas é cada vez maior.

Correndo em paralelo, é perceptível na última década 
a consolidação das pequenas e médias empresas 
(PMEs) como o grande motor da economia, tanto do 
Brasil quanto de outros países em desenvolvimento. 
Basta verificar a sua representatividade em termos de 
geração de emprego em diversas nações.

Oferta de ações e evolução do Índice Bovespa

Na última década, o mercado de capitais no Brasil passou por uma época repleta de aberturas, principalmente no ano de 2007. 
Após esse período, ciclos internacionais de incerteza contribuíram para a não retomada do volume nos mesmos níveis. Para as 
empresas que pretendem ingressar no mercado de capitais, o planejamento de longo prazo é fundamental para poder aproveitar 
a melhor janela para a realização da oferta inicial.
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As PMEs, particularmente em mercados emergentes 
como o Brasil, são a fundamentais para a produção 
industrial, além de serem responsáveis por um volume 
significativo de exportações e pelo crescimento 
sustentado do Produto Interno Bruto (PIB). A adoção 
de melhores práticas de gestão e a estruturação de 
governança corporativa como preparo para a abertura 
de capital proporcionariam ganhos para toda a cadeia 
produtiva, além de crescimento de investimentos, 
empregos, receita e arrecadação.

Embora o Brasil seja a sétima economia do mundo, o 
número de empresas listadas em bolsa ainda é muito 
pequeno, quando comparado a outros países (veja 
gráfico nesta página). Apesar de sua importância para 
a economia do País, as pequenas e médias empresas 
não participaram do avanço visto no mercado de 
capitais, campo ainda presenciado como exclusivo 
para grandes organizações.

Como então aliar dois campos que parecem ter se 
desenvolvido um à parte do outro na última década? As 
empresas emergentes ainda não desfrutam na bolsa de 
valores da representatividade que têm na economia de 
uma forma geral. O desafio de promover uma sinergia 
entre esses dois setores passa por uma profunda 
reflexão sobre aspectos econômicos e culturais das 
empresas brasileiras. Como elas veem a si mesmas e o 
estágio de maturidade em que se encontram, e o que 
esperam do mercado para que possam crescer?

Há mudanças em curso – vários grupos do mercado 
estão atualmente promovendo o diálogo e 
desenvolvendo propostas com o objetivo de promover 
e facilitar o acesso das empresas emergentes ao 
mercado de capitais (PAC-PME, Comitê Técnico de 
Ofertas Menores, BM&FBOvESPA, IBMEC, entre 
outros). O caminho está sendo traçado, e os dois lados 
– as pequenas e médias empresas e o mercado de 
capitais – só têm a ganhar.

“A inserção das empresas emergentes na 
bolsa no Brasil é uma etapa fundamental 
rumo à consolidação da economia nacional 
entre as mais avançadas do mundo.”
Bruce Mescher, sócio-líder da área de Global IFRS and Offerings Services (GIOS) da Deloitte

Espaço a conquistar

O volume de empresas listadas em bolsa é uma realidade proporcional ao tamanho do Produto Interno 
Bruto (PIB) nas principais economias do planeta. No Brasil, a inserção de empresas emergentes de 
forma definitiva no mercado de capitais poderia contribuir para a ampliação do total de companhias 
abertas e elevar o número à atual representatividade da economia brasileira entre as maiores do mundo.

Fonte: Research – Deloitte (a partir de dados do EIU, BM&FBovespa e Banco Mundial)

Estados Unidos China Japão Brasil Índia
Posição entre as maiores 
economias do mundo (2012) 1º 2º 3º 7º 10º

PIB nominal
(em US$ trilhões) 15,6 8,3 5,9 2,2 1,8

Ranking de países  
com empresas listadas 2º 6º 4º 23º 1º

4.102

353

2.494

3.478

6.838

volume total de empresas listadas no mercado de capitais de cada país
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Metodologia da pesquisa

A metodologia da pesquisa realizada pela Deloitte 
e pelo IBRI envolveu a aplicação de questionários 
eletrônicos, que foram disponibilizados para as 
empresas no período de abril e maio de 2013. Os 
resultados são baseados em respostas enviadas por 73 
empresas – 95% delas de capital fechado.

Perfil das empresas
A composição setorial das empresas envolvidas na 
pesquisa é diversa, com destaque para os segmentos 
de agronegócio, serviços de Tecnologia da Informação 
(TI) e construção.

Ao analisar a região de origem das empresas 
entrevistadas, é possível verificar a predominância 
da região Sudeste. No entanto, a região Sul também 
se destaca como um polo de oportunidades, com 
empresas atuantes em segmentos diversificados, 
tais como agronegócio, máquinas, equipamentos e 
ferramentas e produtos de consumo. 

 Sudeste

 Sul

 Centro-oeste

 Norte e Nordeste

Região em que está localizada

27

7

60

Percentual de respondentes que 
assinalaram cada item
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Percentual de respondentes que 
assinalaram cada item

 Agribusiness

 Serviços de TI

 Construção

 Máquinas e equipamentos

 Turismo, hotelaria e lazer

 Telecomunicação

 Siderurgia e metalurgia

 Produtos de consumo

 Demais atividades

Setores de atuação 

3,8

17,3
21,2

13,5

19,2

9,6

5,8

5,8

3,8

58

42%  
com receita entre  
R$ 250 milhões 
e R$ 1 bilhão

 Menor que R$ 250 milhões

 De R$ 250 milhões a R$ 500 milhões

 De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão

Receita líquida em 2012

20

22

Percentual de respondentes que 
assinalaram cada item
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Incentivo à agenda de crescimento
Os números mostram que empresas priorizam 
investimentos, acima de tudo, em projetos de 
crescimento. Essa agenda revela o esforço das 
organizações em promover investimentos em 
tecnologia e produtividade. A destinação de  
recursos para o desenvolvimento de novos produtos 
também indica o quanto as organizações estão saindo 
de sua zona de conforto em busca da diversificação 
de seu portfólio.

O acesso ao mercado de capitais permitirá 
às pequenas e médias empresas buscar esses 
recursos junto a investidores, contribuindo para o 
aprimoramento de seus processos e de seu  
setor como um todo, e encorajando a inovação e o 
espírito empreendedor.

Essa agenda de investimento mostra o potencial 
das empresas emergentes em contribuir com o 
desenvolvimento do mercado em que atuam. A 
diversificação das fontes de captação de recursos 
podem contribuir significativamente para o 
crescimento e a exposição dessas organizações,  
tão importantes para o fortalecimento da  
economia brasileira.

Percepções sobre a abertura de capital

Principais destinos para os recursos captados

Investimento em tecnologia

Investimento em novos produtos

Crescimento inorgânico

Mudanças no perfil de dívida

Investimentos em novos mercados

Investimentos em inovação

0 30

25

22

19

16

16

2

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
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Impulsos necessários 
A realidade das pequenas e médias empresas  
reflete o nível de maturidade das emergentes no 
Brasil. Os bancos de fomento e os recursos próprios 
por meio de empréstimos de partes relacionadas 
figuram como as principais fontes de recursos das 
empresas entrevistadas. A facilidade de acesso ao 
crédito por meio dessas instituições é o que explica 
essa preferência. 

Apenas 37% das empresas declararam fazer uma 
planejamento a longo prazo para a captação de 
recursos. Formas de captação mais complexas, como 
emissão de dívida, fundos de private equity e venture 
capital ainda são pouco utilizadas, mas começam a 
aparecer no horizonte das empresas. 

Experiências com essas formas de captação podem 
ser consideradas etapas preliminares à entrada na 
bolsa, pois contribuem com a adaptação aos padrões 
exigidos para demonstrações financeiras e com a 
construção paulatina de uma estrutura de governança 
e para o acesso ao mercado de capitais. Dentre 
as organizações que planejam abrir o capital essa 
realidade é ainda mais nítida: 46% pretendem contar 
com o aporte nos próximos anos de fundos de venture 
capital ou private equity.

Segundo os respondentes da pesquisa

53% já utilizaram recursos de empréstimos de partes  

relacionadas (mútuos).

32% já utilizaram recursos de um fundo ou banco de  

fomento. 27% responderam que pretendem utilizar  

nos próximos anos.

29% pretendem utilizar recursos de um fundo de  

venture capital ou private equity. Apenas 6% já utilizam.

15% pretendem utilizar recursos por meio de emissão da dívida.  

E apenas 8% responderam que já utilizaram.

92% disseram que conhecem a forma de captação  

dos recursos por meio de angels (capital semente).  

Mas nenhuma empresa participante utilizou essa opção.

37% das empresas não fazem 

planejamento financeiro de 

longo prazo para captação de recursos.
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A abertura de capital é uma alternativa?
Apesar de ainda contarem na maior parte das 
vezes com formas mais tradicionais de captação de 
recursos, as empresas entrevistadas demonstraram 
grande interesse em realizar uma oferta inicial 
de ações: 45% dos participantes afirmaram que 
pretendem abrir o capital. 

Esse cenário mostra o caminho que ainda pode 
ser percorrido em termos de estruturação para 
o recebimento de aportes, levando-se em conta 
o cenário de maior previsibilidade econômica 
vivido pelo País. As empresas que pretendem abrir 
o capital, por sua vez, demonstram uma maior 
maturidade nesse processo: dentro desse recorte, 
73% afirmam estar se preparando a longo prazo 
para captar recursos.

A visão ainda é a de que a entrada no mercado de 
capitais é complexa e pouco acessível às pequenas e 
médias empresas. Segundo os empresários, há uma 
carência por informação sobre o mercado de capitais 
também na sociedade como um todo, o que pode 
acarretar dificuldades em obter acionistas.

De acordo com as opiniões dos participantes...
Concordo Neutro Discordo

A abertura de capital é importante para a economia  
do País e competitividade global 90% 10% 0%

O IPO é um evento positivo na história da empresa 73% 24% 3%

O IPO no Brasil é acessível para PMEs 14% 24% 62%

O IPO é uma experiência relativamente simples 0% 7% 93%
A abertura de capital hoje não é tão atraente  
quando comparada há 10 anos atrás

24% 26% 50%
Percentual de respondentes que assinalaram cada item

 Não pretendem abrir capital

 Pretendem abrir capital

 Têm capital aberto

Sobre a abertura de capital 

50

5

45

Percentual de respondentes que 
assinalaram cada item
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As opiniões dos participantes sobre o mercado acionário brasileiro em relação às 
principais economias

78% Poucas empresas pequenas e médias listadas na bolsa brasileira

69% Desconhecimento por parte da população local sobre o mercado 
acionário e seus riscos

66% A procura por papéis de renda variável ainda é baixa no Brasil

33% Os custos de corretagem no Brasil são mais altos

16% De baixa liquidez

Respostas múltiplas

Investimentos nacionais e estrangeiros 
A percepção das empresas sobre o mercado mostra 
que um dos focos da preocupação está na conquista 
de novos investidores, o que reforça a importância da 
estruturação de uma função de relacionamento com 
esse público.

A presença de investidores estrangeiros na bolsa 
é expressiva, conforme indica o quadro ao lado, 
mostrando o desafio para a incorporação do  
capital nacional de pessoas físicas e jurídicas no 
mercado acionário.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131

24,1
27,3

33,2 34,1 35,2 35,5 34,2

29,6

34,74

40,4 42,1

Fonte: Research – Deloitte (base de dados: BM&FBOvESPA)
1 Base de dados de janeiro a maio de 2013

Investidores estrangeiros na BM&FBOvESPA

A participação dos investidores estrangeiros na BM&FBOvESPA aumentou consideravelmente 
na última década, passando de 24,1% em 2003 para 42,1% em 2013. Na visão das empresas 
emergentes, o desafio agora é ampliar a participação das pessoas físicas no mercado de capital 
nacional, o que poderia estimular a oferta de ações de um número maior de organizações de 
pequeno e médio portes.

Participação de capital estrangeiro no mercado de capitais brasileiro (em %)
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Desafios e benefícios para  
a entrada no mercado acionário

Muitos empresários indicaram o receio da perda de 
controle nas decisões com a entrada do mercado 
de capitais. Esta é uma questão cultural forte no 
Brasil, onde grande parte das empresas é de origem 
familiar. As respostas às perguntas abertas da 
pesquisa revelam os entraves e os desafios para o 
acesso à bolsa de valores no Brasil.

vale, porém, destacar que a entrada no  
mercado de capitais oferece uma série de  
vantagens competitivas a essas empresas, que  
podem contribuir significativamente para a  
melhoria da qualidade de sua gestão. São  
exemplos a melhoria do perfil geral da empresa 
junto a clientes e fornecedores e do perfil de crédito 
e visibilidade do negócio, com maior estrutura 
de capital e menor risco de inadimplência. Com a 
entrada na bolsa, a empresa pode desenvolver  
uma cultura de criação de valor aos acionistas, 
criando mercado para ações da companhia, 
proporcionando a liquidez e favorecendo programa 
de opções a empregados.

A maior presença das PMEs no mercado de capitais 
pode contribuir para o crescimento do PIB quando 
a captação é aplicada em investimentos produtivos, 
podendo gerar aumento de receita, empregos, lucro 
e, consequentemente, impostos.

Os respondentes entendem que há fatores 
conjunturais que influenciam o desempenho 
da empresa no mercado de capitais, mas ainda 
apresentam uma visão muito centrada na própria 
organização. É possível identificar esta tendência 
a partir da percepção de que mais empresários 
acreditam que o IPO depende do momento da 
empresa do que do momento econômico em que o 
País se encontra – uma visão que talvez precise ser 
revista, uma vez que realizar a oferta inicial depende 
da disposição de investidores externos e de outros 
fatores para além da empresa.

Percepções rumo à abertura de capital
O que dizem as empresas emergentes

“Ao meu ver, tudo depende da maturidade [com] 
que se inicia e se constrói a empresa, pois as 
exigências de governança para o enquadramento 
e a adequação para abertura de capital são, para 
muitas empresas, uma mudança radical de cultura 
e processos.”

“Ainda temos uma cultura de mercado fechado, 
e isso faz com que os donos e acionistas de 
empresas fiquem com medo de perder o controle 
acionário. [Outros aspectos são] o custo elevado 
para a preparação, para a abertura do capital e 
de manutenção das normas.”

“[A entrada no mercado de capitais] torna [a 
empresa] mais conhecida pelo mercado, onde as 
práticas exigidas são capazes de profissionalizar 
a empresa.”

“[Os benefícios do IPO são] fortalecimento da 
posição financeira, possibilidade de expansão e 
maior exposição no mercado onde atua.”

“[O IPO] pode ajudar as pmes a expandirem seus 
negócios, além de se tornarem empresas com 
governanças mais eficazes. Com a captação de 
capital também é possível, além de ampliar suas 
operações, entrar em novos mercados.”

Respostas abertas, concedidas pelos participantes da pesquisa

De acordo com as opiniões dos participantes...
Concordo Neutro Discordo

O IPO depende mais do momento  
da empresa 85% 12% 3%

O IPO depende mais do momento 
econômico em que o país se encontra 54% 27% 19%

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
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A visão dos pequenos e médios empresários

Termos mais citados pelos respondentes nas perguntas qualitativas*

Custos
Complexidade

Burocracia Maturidade

CulturaConhecimento
Manutenção

Competitividade
Governança

Captação de recursos
Crescimento

Expansão

Transparência
Governança

Fortalecimento
Visibilidade

Credibilidade

Barreiras
Principais barreiras para realizar a abertura de  
capital da empresa

Benefícios
Principais benefícios que o IPO pode 
trazer para a empresa

*Quanto maior o tamanho da palavra ou expressão acima, maior a quantidade de citações identificadas nas respostas das empresas entrevistadas

0 20

Principais motivos que impedem a abertura de capital (IPO) da empresa que representa*

Falta de maturidade da empresa

Receio de perda do controle nas decisões de gestão da empresa

Altos custos do processo de IPO

Dificuldade para atrair investidores

Necessidade de implantação de gestão corporativa

Exigências regulatórias excessivas

Receio de que os benefícios não ultrapassem o custo de abertura de capital

Complexidade/burocracia do processo

Outros

20

15

13

9

7

7

7

7

3

*Demais respostas: Necessidade 
de reorganização da empresa 
(4%), Receio de que minha 
empresa não tenha liquidez 
no mercado (4%), Pressão 
do mercado por constante 
melhora do desempenho (2%), 
Qualificação do grupo executivo 
da minha empresa quanto à 
complexidade do mercado 
acionário (2%).

Percentual de respondentes que 
assinalaram cada item
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Maturidade em destaque
A visão das empresas sobre a sua própria maturidade 
mostra que a sua estruturação interna, em termos 
de governança corporativa, gestão profissionalizada 
e transparência nas demonstrações financeiras, é 
uma questão fundamental para as organizações que 
pretendem abrir o capital. A cultura organizacional, 
e até mesmo os seus processos de produção, podem 
sofrer uma grande transformação com este passo, na 
medida em que ampliam significativamente a escala de 
atuação da empresa no mercado. Ao mesmo tempo 
que passam a ser mais demandadas por diferentes e 
novos agentes, as empresas de capital aberto têm a 
oportunidade de atuar de forma mais contundente 
em seu setor, tornando o empresário um agente com 
a responsabilidade de costurar todos esses vetores de 
influência com a filosofia de sua organização.

Três maiores motivos para 
permanecer com o capital fechado

  Desejo de controle e/ou 
flexibilidade na tomada de decisão

  Desejo de manter as informações 
financeiras privadas

 Peso dos requisitos regulatórios
 

Três maiores motivos para  
abrir o capital

  Retorno do mercado de capitais

  Necessidade de capital para 
melhorar o crescimento

  Tornar-se público pode aumentar 
a exposição de nossa marca/
produtos

 

Perspectiva norte-americana

A pesquisa “Mid-market perspectives – 2013 report on America’s economic 
engine”, realizada em 2013 pela Deloitte com 525 executivos de empresas 
norte-americanas de médio porte, destacou os seguintes desafios:

Na mesma pesquisa, 44% dos respondentes declararam que a ação mais 
benéfica que o governo pode tomar para ajudar o crescimento das empresas 
de médio porte é a redução da carga tributária.

Mesmo que sejam grandes os esforços na realização de um IPO, 
há retorno nesse processo?

 Sim, esse retorno encoraja a abertura de capital

  Sim, mas acredito que esse retorno é muito  
demorado e por isso um IPO não está nos planos

 Não vale a pena

Percentual de respondentes que assinalaram cada item

32

15

53

Relação custo x benefício 
Os participantes da pesquisa destacam o custo como 
um fator crítico para o acesso ao mercado de capitais. 
Mas os benefícios ao efetivar passos rumo aos 
requisitos para a preparação da oferta inicial também 
estão no horizonte – 53% acreditam que o retorno 
encoraja a abertura de capital. Dentro do universo 
das empresas que planejam realizar o IPO, esse 
número é ainda mais expressivo, e passa de 90%. O 
tempo do retorno, no entanto, é um fator relevante 
para que esse investimento seja encorajado e posto 
em prática pelas empresas.
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Entre os fatores que devem ser levados em consideração 
quando uma empresa planeja abrir o seu capital, os custos 
desse processo estão entre os mais lembrados – e temidos – 
pelos respondentes.

No entanto, apesar da importância da realização de um 
planejamento detalhado sobre os custos que envolvem o IPO 
e a manutenção da operação da empresa na bolsa, muitas 
vezes o valor total desse investimento pode ser menor do que 
o estimado. Estudo recente da Deloitte em parceria com a 
BM&FBOvESPA, realizado a partir de informações públicas das 

214 empresas que fizeram seus IPOs e ofertas subsequentes 
entre janeiro de 2005 e dezembro de 2011, revelou que os 
custos médios anuais foram de aproximadamente 3,7% do 
valor das ofertas realizadas no período. Foram investidos 
cerca de R$ 961 milhões por ano para uma média anual de 
captações das ofertas de R$ 26 bilhões.

No gráfico abaixo, é possível observar detalhadamente 
a natureza das comissões e outras despesas, além de 
demonstrar como elas se comportam de acordo com o 
tamanho das distribuições.

O mito do custo

Natureza dos custos e seus impactos por faixa de distribuição 

(mediana em R$ milhões) Até 200 De 200 a 500 De 500 a 1.000 De 1.000 a 9.000

(em R$ mil) (%) (em R$ mil) (%) (em R$ mil) (%) (em R$ mil) (%)

Comissões

Colocação 3.091 1,9 6.885 1,7 10.359 1,6 17.583 1,1

Coordenação 1.059 0,6 2.387 0,6 3.695 0,6 5.983 0,4

Garantia de liquidação 1.080 0,7 2.407 0,6 3.712 0,6 6.324 0,4

Incentivo 1.404 0,9 3.265 0,8 6.446 1,0 9.988 0,6

Outras (*) 315 0,2 2.124 0,5 4.302 0,7 7.763 0,5

Total 6.949 4,2 17.068 4,3 28.514 4,4 47.641 3,0

Despesas

Advogados e consultores 1.000 0,6 2.000 0,5 3.695 0,6 5.983 0,4

Publicidade 322 0,2 700 0,2 708 0,1 1.000 0,1

Auditoria 400 0,2 608 0,2 403 0,1 520 0,0

Registro 83 0,1 166 0,0 166 0,0 91 0,0

Outras 455 0,3 1.000 0,3 1.127 0,2 1.500 0,1

Total 2.260 1,4 4.474 1,1 6.098 0,9 9.094 0,6

Custos totais 9.209 5,6 21.542 5,5 34.612 5,3 56.734 3,5

Fonte: Estudo “Custos para abertura de capital no Brasil – Uma análise sobre as ofertas entre 2005 e 2011” (Deloitte e BM&FBOvESPA, 2012 - íntegra do estudo 
disponível em www.deloitte.com.br)

Qual custo relacionado ao IPO (pré, durante e pós) é mais relevante?

  Os custos pré-IPO, de preparação da empresa

  Os custos do IPO em si, do processo de abertura e parceiros envolvidos

  Os custos pós-IPO, de manutenção e cumprimento da legislação

Percentual de respondentes que assinalaram cada item

2935

36
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Aspectos facilitadores
O custo é uma questão importante para o acesso 
ao mercado de capitais. Há os custos diretos, com 
coordenadores, advogados, auditores, taxas pagas 
às bolsas de valores, e à publicidade legal, além de 
despesas para cumprir com a divulgação e regras de 
governança corporativa (veja mais na pág. 14). Os 
custos indiretos, por sua vez, referem-se à diferença 
entre o preço de oferta registrado no prospecto e o 
preço de mercado de fechamento do primeiro dia 
de negociação das ações no mercado, bem como os 
custos de transação. 

Os empresários são a favor da ideia de um incentivo 
fiscal, mas os resultados não necessariamente indicam 
que há falta de recursos nas empresas.

A percepção dos empresários é a de que os custos 
envolvidos com a abertura de capital têm início já na 
estruturação da empresa para o IPO. Há um equilíbrio 
na importância dada a cada uma das fases desse 
processo – antes, durante e após a abertura.
 
Para os respondentes, o estímulo ao acesso passa 
por aspectos como políticas de incentivo fiscal tanto 
para empresas como para os investidores, bem como 
menor número de exigências para listagem, acesso a 
informações de mercado e auxílio financeiro para a 
cobertura de custos. Dessa maneira, eles acreditam 
que tanto o retorno quanto o estímulo para o 
investimento ao IPO se darão de forma mais rápida.

Estímulos ao IPO das PMEs

Como os aspectos a seguir facilitariam o acesso das emergentes ao mercado de capitais

Muito Moderadamente Pouco Não facilitaria

Menores custos pré IPO 53% 33% 13% 1%

Menores custos pós IPO 51% 40% 8% 1%

Menores custos do IPO em si 49% 36% 13% 2%

Políticas de incentivo fiscal para empresas 46% 40% 9% 5%

Menores exigências para listagem na bolsa 43% 30% 22% 5%

Conhecimento mais ampliado do mercado 35% 38% 15% 12%

Políticas de incentivo fiscal para investidores 34% 47% 15% 4%

Auxilio financeiro para cobrir custos 29% 44% 22% 5%

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
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“Cada vez mais, as empresas entendem que precisam se estruturar 
internamente antes de ingressarem no mercado acionário.”
Ricardo Florence, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)

Estruturação e parcerias
A pesquisa revela que há uma grande demanda 
por informação por parte das empresas que têm 
a intenção de abrir o capital. Quase metade dos 
participantes declarou não conhecer potenciais 
investidores para suas empresas.

Com relação à estrutura interna para o relacionamento 
com investidores, a grande maioria das empresas 
afirmou não possuir uma área ou função correlata. 
Essa resposta aponta para um entendimento das 
empresas de que um cargo exclusivo para esta função 
seria um caminho para facilitar a abertura de capital e 
a captação de recursos. 

No entanto, é preciso ressaltar o potencial de 
profissionais que já atuam nas organizações – e que 
podem oferecer grande apoio nesse processo. São 
profissionais da área financeira que podem promover 
uma visão estratégica e trazer informações de 
mercado que serão de grande valor para as empresas.

Os resultados mostram que grande parte das 
empresas tem uma estrutura para a produção dos 
relatórios e análises financeiras. Mesmo que muitas 
ainda declarem desconhecimento dos tipos de 
reportes necessários após a abertura de capital, essa 
estrutura pode se tornar mais robusta para se adaptar 
a mudanças futuras.

Prontos para o mercado? 
Sim Não

você já procurou ajuda de um parceiro, pensando  
numa futura abertura de capital?                                                                 17                                                                              83

você conhece potenciais investidores da sua empresa?
                                  51                                                  49    

A empresa já possui alguma área ou função relacionada  
ao apoio a investidores (RI)?                                                                   16                                                                                    84

Existe alguma área dentro da empresa para desenvolver 
relatórios e análises financeiras da empresa constantemente? 89             11

Tem conhecimento dos tipos de relatórios e frequência a 
serem lançados após a abertura de capital?                            58                                           42

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
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  Melhora na transparência das operações e finanças do negócio

  Melhora na gestão atual do negócio

  Desconheço o papel no processo

  valorização do papel a ser negociado

  Melhora na preparação para exigências legais

  Melhora no posicionamento mercadológico perante aos futuros investidores

Auditoria Banco de investimento

Escritório jurídicoConsultoria

 • A auditoria é vista como um 
instrumento para a promoção 
de maior transparência das 
operações e demonstrações 
financeiras do negócio.

 • A transparência é valorizada 
como um fator de 
consolidação do processo 
de abertura de capital. Ao 
se prepararem para o IPO, 
as empresas precisam estar 
sensíveis a esta questão, para 
garantir a sua credibilidade 
frente ao mercado, 
investidores e clientes.

 • Para o banco de 
investimento, o interesse no 
retorno financeiro é o mais 
acentuado. No entanto, 
as empresas emergentes 
também destacam que eles 
podem contribuir para a 
transparência das operações. 

 • Na parte legal, a melhoria 
para a preparação dos 
processos é um valor em si 
mesmo. A valorização do 
papel a ser negociado é 
colateral a esta questão.

 • A expectativa para a atuação 
da consultoria é mais 
equilibrada, entre a busca 
pela melhoria na gestão e o 
retorno financeiro.

 Melhora na 
transparência 
das  
operações  
e finanças  
do negócio Valorização 

do papel  
a ser 
negociado

Melhora na 
preparação 
para exigências 
legais

51

Melhora na 
gestão atual 
do negócio

Como a escolha de cada grupo a seguir pode influenciar aspectos do processo de IPO?

Apoio rumo à abertura
A visão sobre a influência do apoio de prestadores de serviços profissionais no processo rumo à emissão inicial de ações

Percentual de respondentes que assinalaram cada item

Melhora no 
posicionamento 
mercadológico 
perante aos  
futuros 
investidores
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O empresário que pretende entrar no mercado 
acionário precisa estar sensível a uma série de fatores 
– internos e externos à corporação – antes de dar este 
importante passo. O planejamento para a abertura 
de capital vai além da emissão de ações. Ele envolve 
o fortalecimento de uma estrutura que irá apoiar 
e potencializar o desenvolvimento da empresa no 
caminho e após a abertura de capital.

As dicas a seguir são úteis para que a empresa 
avalie a sua maturidade e a sua visão mais ampla 
sobre o mercado em que pretende ingressar. Refletir 
sobre estes aspectos podem fazer a diferença no 
desempenho da empresa na bolsa.

Formas de captação de recursos como fundos 
de private equity, venture capital e emissão de 
debêntures podem ser etapas intermediárias para que 
a empresa se estruture para o IPO.

Antes da linha de chegada
O que levar em consideração  
até a oferta inicial

Implemente práticas de companhia aberta de 
antemão para reduzir a pressão, as surpresas e 
os custos – melhoria na organização financeira, 
preparação para requerimentos rigorosos de 
informações financeiras e operacionais, melhoria 
de processos, controles e sistemas financeiros, 
desenvolvimento de capacidades de gestão de risco e 
endereçamento de questões fiscais e legais.

Adote modelos de governança corporativa e de 
padrões internacionais para as demonstrações 
financeiras para que a empresa adapte a sua cultura 
às necessidades do mercado de capitais.

Estruture uma área ou função de Relacionamento 
com Investidores para aproximar a empresa de 
potenciais acionistas.

Analise as capacidades e os recursos necessários 
para a companhia aberta identificar e solucionar os 
gaps entre as capacidades atuais e as requeridas.

Avalie a necessidade de especialistas além da área 
Jurídica e do banco de investimento para desenvolver 
as capacidades necessárias em contabilidade, 
auditoria, impostos, governança e gestão de riscos.

O planejamento para a abertura de 
capital vai além da emissão de ações. 
Ele envolve o fortalecimento de uma 
estrutura que irá apoiar e potencializar 
o desenvolvimento da empresa no 
caminho e após a abertura de capital.
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